
STEP UP
Sucção fisiológica e deglutição

A mamadeira que biomimetiza a sucção natural 
para um crescimento adequado e o 
desenvolvimento da musculatura maxilofacial 



IDADE 
DO BEBÊ

CARACTERÍSTICAS 
DA SUCÇÃO

BICO  STEP UP

Os lábios estão amplamente abertos 
e circundados, com o lábio inferior 

mais saliente. A língua se move 
em ondas horizontais.

Os lábios �cam selados forte e 
�rmemente. A língua se move em 
um movimento vertical, para cima.

Base ampla e arredondada para suporte 
assimétrico e permitindo lábios amplamente 

abertos. Angulado, especí�co para 
recém-nascidos: sempre cheio de leite, reduz 

a ingestão de ar e promove a posição 
adequada do pescoço.

Base menos arredondada para um suporte 
labial justo e um bico mais longo 

para bebês maiores.

0-6 MESES

> 6 MESES

TIPOS DE SUCÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BICO STEP UP

A amamentação é recomendada por Instituições como 
a melhor escolha para os bebês. De fato, ela apresenta 
várias vantagens para ambos bebê         e a mãe, como é 
amplamente divulgado em revistas científicas.
Especificamente, promove um desenvolvimento equili-
brado do sistema maxilofacial, estimulando a ativida-
de muscular orofacial, por meio dos movimentos que o 
bebê faz para extrair o leite do peito. Vários músculos são 
envolvidos, em particular os músculos masseter, tem-
poral e bucinador, em um delicado equilíbrio entre 3 
ações: sucção, deglutição e respiração.

Há a necessidade de um bico que proporcione uma 
eficiente sucção e uma deglutição fisiológica, como 
faz o peito, otimizando a alimentação via mamadeira, 
para promover um crescimento regular e um desenvolvi-
mento fisiológico do sistema maxilofacial do bebê.

Com essa necessidade em mente, a Chicco desenvolveu a linha de mamadeiras Step Up, para biomimetizar a sucção 
natural, garantindo o crescimento regular e o desenvolvimento adequado da musculatura maxilofacial.

A solução ideal é projetar um bico capaz de biomimetizar 
a sucção natural, facilitando:

Um encaixe amplo e assimétrico;
Um movimento muscular funcional para o desenvolvi-
mento orofacial;
Uma eficiência nutricional adequada.

Em alguns casos, no entanto, a amamentação pode ser 
motivo de ansiedade para a mãe, ou é impossível ou 
contraindicada: por exemplo, quando a produção de leite 
é insuficiente ou há dificuldades por razões pessoais ou 
de trabalho. Nesses casos, a alimentação via mamade-
ra é necessária, utilizando leite materno ou fórmula.

 AMAMENTAÇÃO E SUCÇÃO NUTRITIVA

DESIGN DE UMA MAMADEIRA EFICIENTE

STEP UP: A MAMADEIRA QUE BIOMIMETIZA A AMAMENTAÇÃO
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (CIRCUNFERÊNCIA 
CRANIANA E COMPRIMENTO) NA SEMANA 2
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AUMENTO DO PESO APÓS 15 MINUTOS DE ALIMENTAÇÃO *

Quantidade de leite e crescimento

Nível de oxigenação

Desenvolvimento da musculatura orofacial
 

* Os resultados mostram a média ± desvio padrão (Artsana Pilot Study).

Avaliação dos movimentos musculares durante a 
amamentação no peito e na mamadeira Step Up, 

utilizando o uso de Imagem de 
Luz Estruturada (ILE) –  uma técnica segura e não 

invasiva para avaliar a dinâmica muscular
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Avaliação das novas mamadeiras Chicco semelhantes ao peito em parâmetros de alimentação fisiológica e sintomas 
semelhantes às cólicas nos bebês – Instituto de Pesquisa Clínica em Mayfield Heights (Ohio).

O estudo piloto foi realizado durante um período de 9 semanas, entre junho de 2014 e janeiro de 2015, em 61 bebês 
saudáveis de ambos os sexos, com idade entre 0 e 10 meses, alimentados via peito ou mamadeiras.

ESTUDO DA LINHA DE MAMADEIRAS CHICCO STEP UP

A eficácia da alimentação com a mamadeira Step Up, atestada pelo estudo acima, considerou 3 parâmetros 
em particular:

A sucção com as mamadeiras Step Up garante uma funcionalidade muscular adequada, necessária para um desen-
volvimento craniofacial, crescimento dentário e mastigação durante o desmame.

A oxigenação, medida por meio da saturação da hemoglobina arterial, não difere em relação à amamentação, mostran-
do um ritmo regular de sucção, deglutição e respiração. O bebê pode, portanto, ser alimentado perfeitamente, como 
durante a amamentação.

O aumento de peso após 15 minutos da alimentação (eficiência nutricional) não difere estatisticamente entre os 
bebês alimentados com a mamadeira Chicco ou com o peito. Isso significa que os bebês consomem as quantidades 
adequadas de leite para uma boa nutrição e crescimento. Isso também foi confirmado pela avaliação dos parâmetros de 
crescimento e do aumento de peso, conforme mostrado nos gráficos abaixo.
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CONCLUSÕES

Consulta restrita a médicos e profissionais de saúde

MOTIVOS PARA ESCOLHER AS MAMADEIRAS STEP UP:

Bico com amplo e assimétrico encaixe para os recém-nascidos;

Bico para encaixe mais justo após os 6 meses;

Exclusivo bico inclinado;

Válvula dupla anti-cólica;

Silicone extra macio com acabamento aveludado

A amamentação continua sendo a melhor escolha, a ser preferida e incentivada, devido às inúmeras vantagens para 
recém-nascidos e mães.
Quando essa amamentação não é possível, devido a causas fisiológicas ou patológicas, ou às necessidades da mãe, 
a alimentação pela mamadeira é a única escolha. Deve-se selecionar produtos com bicos projetados especifica-
mente para biomimetizar o processo fisiológico da amamentação, promovendo a capacidade de sucção e 
deglutição do bebê, garantindo um ótimo desenvolvimento da musculatura orofacial e um crescimento regular.
Como confirmado por um estudo piloto realizado em bebês de diferentes idades por 9 semanas, a alimentação 
pela mamadeira Chicco Step Up não difere significativamente da amamentação pelo peito, e está em conformida-
de com os requisitos listados acima. Dessa maneira, pode-se afirmar que a linha de mamadeiras Chicco Step Up é 
capaz de incentivar e promover o crescimento e desenvolvimento dos bebês, biomimetizando a dinâmica da 
sucção natural.
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